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Инструкция за употреба 
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За ваша безопасност и продължително използване на този продукт винаги 

прочетете внимателно книгата с инструкции, преди да я използвате 
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Важни предохранителни мерки 
Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните мерки за 
безопасност, включително следното:  

• Прочетете инструкциите за употреба 

• Моля, прочетете внимателно инструкциите за употреба, преди да започнете да 
използвате грила и ги дръжте на сигурно място. 

• Ако предадете този уред на трета страна, тези инструкции за експлоатация 
също трябва да бъдат предадени. 

• Неправилната работа и боравенето може да доведе до неизправност на уреда и 
да нарани потребителя. 

• Този уред не е подходящ за търговска употреба или за използване на открито. 
• Преди да поставите щепсела в контакта, моля, проверете дали токът и 

захранването отговарят на спецификациите на табелката с данни. 
• Изключете щепсела от контакта, когато уредът не се използва и преди 

почистване. 
• По време на употреба частите на уреда се нагряват. Следователно уредът 

трябва да се държи само за дръжката. 
• Не потапяйте уреда или щепсела във водата или други течности. Има опасност 

за живота поради токов удар! 
• Децата не могат да разпознаят опасностите, свързани с неправилно боравене с 

електрически уреди. Ето защо децата никога не трябва да използват 
електрически домакински уреди без надзор. 

• Не използвайте уреда, ако захранващият кабел или щепсел показват признаци 
на повреда, ако уредът е паднал на пода или е повреден по друг начин. В 
такива случаи занесете уреда при оторизиран специалист за проверка и ремонт.  

• Уверете се, че захранващият кабел не е окачен над остри ръбове и го пазете от 
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горещи предмети и открит пламък..  
• Уверете се, че мрежовият кабел не е притиснат между плочите за печене и не 

докосва ръба на плочата за печене при нормална употреба 
• Поставете уреда на стабилна, равна повърхност и не дозирайте върху горещи 

предмети или открит пламък (напр. Котлони). 
• Никога не оставяйте уреда без надзор по време на употреба. 
• Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът 

работи. 
• Хлябът може да изгори. Следователно печива, които не се използват близо или 

под завеси и горими материали. Те трябва да бъдат наблюдавани. 
• Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с 

намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и 
знания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно използването 
на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. 

• Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да не си играят с уреда. 
• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от 

производителя, неговия сервизен агент или подобно квалифицирани лица, за да 
се избегне опасност. 

• Този уред не е предназначен за работа с външен таймер или отделна система 
за дистанционно управление. 

• Пазете уреда и кабела му на място, недостъпно за деца под 8 години. 
• Този уред е предназначен за използване в домакинството и подобни 

приложения като: 
- кухни за персонала в магазини, офиси и други работни среди; 

- ферми; 

- от клиенти в хотели, мотели и други; 

- настаняване на база нощувка със закуска 
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• Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с 
намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и 
знания, ако са наблюдавани или инструктирани относно безопасното 
използване на уреда и разбират опасностите. Децата не трябва да играят с 
уреда. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от 
деца, освен ако са на възраст над 8 години и не се наблюдават. 

• Пазете уреда и кабела му на място, недостъпно за деца под 8 години 
Не заключвайте ключалката за съхранение, когато уредът се използва. 

Запазете инструкциите за бъдещи справки 

Описание на уреда 
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1. Горен капак 
2. Индикатор захранване 
3. Индикатор за готовност 
4. Закопчалка за 

съхранениие 
5. Грил плоча 
6. Иноксова дръжка 
7. Тавичка за оттичане 
8. Долен капак 
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Преди първа употреба 
• Прочетете инструкциите преди употреба и ги запазете. Ако предадете 

скарата, предайте и инструкциите. 

• Извадете всички опаковки, но ги пазете, докато се убедите, че скарата 
работи. 

• Отключете ключалката за съхранение, отворете уреда, след това 
почистете повърхностите на грила и тавичката с мека влажна кърпа и 
след това ги подсушете.  

• Развийте напълно захранващия кабел и включете щепсела в заземен 
контакт. 

• Решетката вече е готова за цикъла на предварително загряване. 

Бележка: Когато вашият тостер се нагрява за първи път, той може да 
отделя лек дим или мирис. Това е нормално за много отоплителни уреди. 
Това не засяга безопасността на вашия уред.  

Начин на употреба 
• Включете уреда в подходящ контакт. 

• Индикаторите светват и плочите се нагряват. 

• Уредът трябва да се загрее, преди да се приготви на скара, а 
междувременно пригответе храната си. 

• Веднага след като уредът се нагрее, индикатора изгасва. 

• Вече можете да започнете да печете на скара. 

• Отворете капака на уреда 

• Поставете продуктите върху плочата и затворете капака. 
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• Внимание; Ако храните имат твърде много пълнеж, няма да е възможно 
да затворите уреда. Свалете част от пълнежа. Никога не използвайте 
сила, за да затворите уреда. 

• По време на печене термостатът за регулиране на температурата се 
изключва и включва отново. Индикаторната лампа също се изключва и 
включва отново. 

• След приключване на процеса на скара отворете горния капак и 
извадете продуктите с помощта на плоска дървена или пластмасова 
шпатула. Никога не използвайте остри или метални предмети като 
ножове, метални шпатули и др., Тъй като това може да повреди 
незалепващото покритие. 

• Ако искате да печете повече храна, затворете уреда отново и изчакайте, 
докато плочите се затоплят достатъчно. 

• Когато индикаторната лампа светне отново, можете да повторите 
процеса на препичане, както е описано по-горе. 

• След приключване на процеса на печене незабавно изключете щепсела. 
При отворен уред го оставете да се охлади. 

Внимание: 

Грил плочите, както и страните и горната част на уреда се нагряват 
много. Избягвайте всякакъв контакт. Опасност от изгаряне! Дръжте само 
за дръжката. По време на употреба уредът трябва винаги да е 
разположен хоризонтално. 

Готвене 

Използване като контактен грил 
• Пригответе бургери, парчета месо без кости и тънки разфасовки месо 

или други храни, както е указано, и ги поставете върху долната плоча.  
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• Затворете горната плоча, която има плаващ шарнир, който е проектиран 
да притиска равномерно храната надолу. Горната плоча трябва да бъде 
напълно спусната, за да се постигнат грил марки на избраните храни. 

• Когато продуктите са готови, използвайте дръжката, за да отворите 
капака. Извадете храната с помощта на пластмасова шпатула. Никога не 
използвайте метални щипки или нож, тъй като те могат да повредят 
незалепващото покритие на плочите за готвене. 

• Използвайте грил тостера като контактен грил за готвене на бургери, 
парчета месо без кости и тънки парчета месо и зеленчуци. 

• Използвайте грил-тостера като контактен грил, когато искате да сготвите 
нещо за кратко време или когато търсите здравословен метод за скара. 
Когато се готви по този начин, храната ще се приготвя бързо, тъй като 
печете и двете страни едновременно. Ребрата на решетките в 
комбинация с чучура за мазнина в ъгъла на плочата позволяват на 
мазнината да капе от месото и да се оттича от плочите. 

Използване като грил преса 
• Пригответе сандвичите според указанията и ги поставете върху долната 

плоча. Винаги поставяйте сандвичи към задната част на долната плоча. 

• Затворете горната плоча, която има плаващ шарнир, който е проектиран 
да притиска равномерно сандвича. Горната плоча трябва да бъде 
напълно спусната за приготвяне на сандвичи. 

• Гответе от 3 до 6 минути или до златисто кафяво, като коригирате 
времето според вашия индивидуален вкус. 

• Когато сандвичът е приготвен, използвайте дръжката, за да отворите 
капака. Извадете сандвича с помощта на пластмасова шпатула. Никога 
не използвайте метални щипки или нож, тъй като те могат да повредят 
незалепващото покритие на плочите. 



Сандвич тостер R-2109 BG 
 

 
8 

 

• Използвайте грил тостера като грил преса, за да печете сандвичи, хляб и 
кесадили. 

• Тостерът е проектиран с уникална дръжка и панта, която позволява на 
капака да се адаптира към дебелината на храната. Можете лесно да 
печете на скара всичко от тънко нарязан картоф до дебела пържола с 
филе с равномерни резултати. 

• Когато готвите повече от един хранителен продукт в уреда, важно е 
дебелината на хранителните продукти да е постоянна, така че капакът 
да се затваря равномерно върху храната. 

Почистване 

• Първо изключете от захранването! 
• Почиствайте само когато уредът се охлади напълно. 
• Почистете повърхността на корпуса и препечените повърхности на 

сандвич тостера с мека влажна кърпа. 
• Най-лесно е да премахнете препечен хляб или трохи от храна с много 

мека четка. 
• Никога не използвайте абразивни почистващи препарати или остри 

предмети (напр. Търкаща четка или нож) за почистване. 
• Внимание: Не потапяйте уреда във вода с други течности. Има опасност 

за живота поради токов удар. 
• След употреба, моля, заключете ключалката за съхранение, за да 

можете лесно да я съхранявате.  
 

Спесификация: 220-240V~50-60Hz, 900W 
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Внимание:  повърхностите могат да се нагреят 
по време на употреба 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/EC. 
В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с 
домакинските отпадъци. 
Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на 
отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец. 
Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на 
възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които 
произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на 
ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. 
Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение 
за разделното му изхвърляне. 

 


